Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016

Saksprotokoll i Eldrerådet – 04.04.16
Innstilling:
Eldrerådet slutter seg forslaget, med følgende merknader:
Helseomsorg – eldrerådet ber om at demensplan 2020 innarbeides i omsorgsplanen 2017. Rådet mener
også at planarbeidet bør startes snarest mulig.
Med henvisning til merknader av 15. mars 2016 fra Vest-Agder fylkeskommune, omtales her en eventuell
forvaltningsplan for Søgneelva. I dokumentene for øvrig foreslår rådmannen at det ikke skal lages en
forvaltningsplan for elva, men antyder at en reguleringsplan vil være et bedre dokument i forhold til
grunneiere og allmennheten generelt – dermed også et sterkere juridisk bindende dokument.
Utfra dette – uansett alternativ som blir valgt, så vurderer eldrerådet det slik at det vil ta svært lang tid
før en har en plan å arbeide utfra. Blant annet gjelder det tenkt belyst tursti langs elva. Eldrerådet vil
derfor oppfordre til snarest å gjenoppta og gjennomføre tidligere kommunestyre vedtatt plan for såkalt
belyst «folkehelsepark» i Fåmyra. Belyst tursti er vesentlig i vedtak til denne planen.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.04.16:
Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter forslaget med følgende innspill:
Det ønskes at planen i sin helhet også skal inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Sikre grønn struktur om områder for lek, idrett og nær friluftsliv for ALLE, også mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Dette gjelder også for kulturopplevelser i kommunen.

Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Administrasjonsutvalget fattet enstemmig vedtak.
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig til Tjenesteutvalget:

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.04.2016
Behandling:
Representanten Sæther (KrF) understreker viktigheten av at rådene generelt gis mulighet til innspill i
planarbeidet før politisk behandling.
Saken ble behandlet i Søgne barne- og ungdomsråd 13.04.16. Til behandling forelå
Administrasjonsutvalgets innstilling.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling. (Samsvarer med rådmannens forslag til vedtak)
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Følgende innarbeides i planstrategien:
Med henvisning til protokolltilførsler i kommunestyret 17 des 2015 som et flertall stemte for, og vedtak i
pml den 2 mars 2016 innarbeides følgende i planstrategien:
Kommunestyret vedtar at reguleringsplankart/bestemmelser som omhandler eksisterende
bebyggelse/bruk i reguleringsplaner:
Områderegulering for Ausviga og Områderegulering for Kjellandsheia syd
Tas opp til revidering før høsten 2016. Dette for å vurdere/ sikre eksisterende godkjent bebyggelse i
planområdet, nøyere opp mot de nye bestemmelsene/arealformål.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra repr. Terkelsen (FRP).
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (FRP, H).
Formannskapet fattet følgende innstilling.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.04.2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Behandling:
Daland (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Følgende innarbeides i planstrategien:
Med henvisning til protokolltilførsler i kommunestyret 17 des 2015 som et flertall stemte for, og vedtak i
pml den 2 mars 2016 innarbeides følgende i planstrategien:
Kommunestyret vedtar at reguleringsplankart/bestemmelser som omhandler eksisterende
bebyggelse/bruk i reguleringsplaner:
Områderegulering for Ausviga og Områderegulering for Kjellandsheia syd
Tas opp til revidering før høsten 2016. Dette for å vurdere/ sikre eksisterende godkjent bebyggelse i
planområdet, nøyere opp mot de nye bestemmelsene/arealformål.
Plan- og miljøutvalget ber kommunestyret ivareta at dette vedtaket ikke går på bekostning av
planstrategien. Spesielt rullering av kommuneplanen og skolesenteret på Tangvall.
Plan- og miljøutvalget ber kommunestyret tilleggsbevilge penger som ivaretar intensjonen med vedtaket.
Votering:
Det voteres i følgende rekkefølge:
1) Rådmannens forslag til vedtak
2) FRP sitt tilleggsforslag
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FRP sitt forslag ble forkastet med 5(MDG, KRF, V, AP) mot 4(H, FRP) stemmer.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016

Saksprotokoll i Eldrerådet – 04.04.16
Innstilling:
Eldrerådet slutter seg forslaget, med følgende merknader:
Helseomsorg – eldrerådet ber om at demensplan 2020 innarbeides i omsorgsplanen 2017. Rådet mener
også at planarbeidet bør startes snarest mulig.
Med henvisning til merknader av 15. mars 2016 fra Vest-Agder fylkeskommune, omtales her en
eventuell forvaltningsplan for Søgneelva. I dokumentene for øvrig foreslår rådmannen at det ikke skal
lages en forvaltningsplan for elva, men antyder at en reguleringsplan vil være et bedre dokument i
forhold til grunneiere og allmennheten generelt – dermed også et sterkere juridisk bindende dokument.
Utfra dette – uansett alternativ som blir valgt, så vurderer eldrerådet det slik at det vil ta svært lang tid
før en har en plan å arbeide utfra. Blant annet gjelder det tenkt belyst tursti langs elva. Eldrerådet vil
derfor oppfordre til snarest å gjenoppta og gjennomføre tidligere kommunestyre vedtatt plan for såkalt
belyst «folkehelsepark» i Fåmyra. Belyst tursti er vesentlig i vedtak til denne planen.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.04.16:
Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter forslaget med følgende innspill:
Det ønskes at planen i sin helhet også skal inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Sikre grønn struktur om områder for lek, idrett og nær friluftsliv for ALLE, også mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder også for kulturopplevelser i kommunen.

Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Administrasjonsutvalget fattet enstemmig vedtak.
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig til Tjenesteutvalget:

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.04.2016
Behandling:
Representanten Sæther (KrF) understreker viktigheten av at rådene generelt gis mulighet til innspill i
planarbeidet før politisk behandling.
Saken ble behandlet i Søgne barne- og ungdomsråd 13.04.16. Til behandling forelå
Administrasjonsutvalgets innstilling.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling. (Samsvarer med rådmannens forslag til vedtak)
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Følgende innarbeides i planstrategien:
Med henvisning til protokolltilførsler i kommunestyret 17 des 2015 som et flertall stemte for, og vedtak i
pml den 2 mars 2016 innarbeides følgende i planstrategien:
Kommunestyret vedtar at reguleringsplankart/bestemmelser som omhandler eksisterende
bebyggelse/bruk i reguleringsplaner:
Områderegulering for Ausviga og Områderegulering for Kjellandsheia syd
Tas opp til revidering før høsten 2016. Dette for å vurdere/ sikre eksisterende godkjent bebyggelse i
planområdet, nøyere opp mot de nye bestemmelsene/arealformål.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra repr. Terkelsen (FRP).
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (FRP, H).
Formannskapet fattet følgende innstilling.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.04.2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.
Behandling:
Daland (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Følgende innarbeides i planstrategien:
Med henvisning til protokolltilførsler i kommunestyret 17 des 2015 som et flertall stemte for, og vedtak i
pml den 2 mars 2016 innarbeides følgende i planstrategien:

Kommunestyret vedtar at reguleringsplankart/bestemmelser som omhandler eksisterende
bebyggelse/bruk i reguleringsplaner:
Områderegulering for Ausviga og Områderegulering for Kjellandsheia syd
Tas opp til revidering før høsten 2016. Dette for å vurdere/ sikre eksisterende godkjent bebyggelse i
planområdet, nøyere opp mot de nye bestemmelsene/arealformål.
Plan- og miljøutvalget ber kommunestyret ivareta at dette vedtaket ikke går på bekostning av
planstrategien. Spesielt rullering av kommuneplanen og skolesenteret på Tangvall.
Plan- og miljøutvalget ber kommunestyret tilleggsbevilge penger som ivaretar intensjonen med
vedtaket.
Votering:
Det voteres i følgende rekkefølge:
1) Rådmannens forslag til vedtak
2) FRP sitt tilleggsforslag
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FRP sitt forslag ble forkastet med 5(MDG, KRF, V, AP) mot 4(H, FRP) stemmer.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksutredning:
Innen et år etter at nytt kommunestyre er konstituert skal kommunen vedta en
planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Den kommunale planstrategien er en
arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon.
Hovedspørsmålet ved behandling av planstrategien er om kommuneplanen skal revideres
eller videreføres i denne kommunestyreperioden. Kommunen kan utvide planstrategien til
å omfatte kommunens samlede planbehov.
Formannskapet sluttet seg til forslag til kommunal planstrategi for Søgne 2016 – 2019 i
vedtak datert 17.02.16. I forslaget til planstrategi gis det en oversikt over kommunens
planer og det er gitt en prioritering av arbeidet med kommunens planer. Det er foreslått å
revidere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, med oppstart i 2016.
Det er krav om at forslaget skal offentliggjøres i 30 dager før endelig vedtak fattes i
kommunestyret. Forslag til planstrategi ble offentligjort i Fædrelandsvennen 27.02.16. og
på kommunens nettside. Offentlige myndigheter og nabokommuner ble tilskrevet. Det har
kommet inn uttalelser til forslaget fra Kystverket sørøst, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
og Vest-Agder fylkeskommune. Innspillene er oppsummert under. Uttalelsene kan leses i
sin helhet i vedlegg 2.
Kystverket sørøst, 08.03.16.
Vi har ingen vesentlige merknader til forslag til planstrategi for Søgne 2016 - 2019.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 14.03.16
- Stiller spørsmål om hele eller deler av planstrategien kan vurderes utsatt til
kommunestrukturen er nærmere avklart.
- Fylkesmannen ser positivt på at kommunen i 2016 ønsker oppstart av samfunnsdelen
og arealdelen til kommuneplanen.
- Det er kommet en ny st. meld. nr. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan
for naturmangfold. Her legges det bl.a. opp til å øke kommunenes kompetanse om
naturmangfold. Regjerningen forslår at dette skal skje gjennom et godt
kunnskapsgrunnlag og økt veiledning, og gjennom et pilotprosjekt om
kommunedelplaner for naturmangfold. Kommunen oppfordres til å lage en
kommunedelplan for naturmangfold.
- Fylkesmannen vil anbefale at kommunen holder kunnskapsoversikten jf.
folkehelseloven § 5, separert fra en folkehelseplan, da denne skal være
bakgrunnsdokumentasjon til kommunens generelle planstrategi og videre inn i
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
- Det er ønskelig at nye data fra folkehelseundersøkelser inkluderes i det videre
arbeidet med ny kommuneplan for Søgne kommune.
- Det vises til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, hvor det
blant annet står at det skal sikres trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljø,
grønnstruktur og områder for lek, idrett og nærfriluftsliv. Fylkesmannen ber
kommunene ta det med seg i det videre arbeidet.
- Fylkesmannen forventer at revisjonen av Helhetlig ruspolitisk handlingsplan er i tråd
med den lovpålagte alkoholpolitiske handlingsplanen jf. alkohollovens § 1-7d.
Vest-Agder fylkeskommune, 15.03.16
- Påpeker at mange av innspillene til oppstarten av arbeidet med planstrategien er tatt
til følge.
- Ber kommunen vurdere å lage en forvaltningsplan for Søgneelva.
Vurderinger av innspillene til forslaget
Uavhengig av hva som blir utfallet av arbeidet med kommunereformen, vil Søgne
kommune fortsatt måtte fungere som en kommune med dagens grenser og funksjoner
fram til en eventuell sammenslåing trer i kraft, trolig fra 2020. Planstrategien skal gjelde
fram til en eventuell sammenslåing, og vurderingene som gjøres her, blir derfor gjort litt
uavhengig vedtaket om kommunereformen. Dersom det blir aktuelt med en
kommunesammenslåing, vil det måtte lages en planstrategi for den nye kommunen når
denne er slått sammen. Det vurderes som en fordel å ha oppdaterte planer og ha god
oversikt over planene når en skal inn i en eventuell sammenslåingsprosess.
Det har vært et mål i arbeidet med planstrategien og begrense antall planer.
Kommunedelplaner er derfor i stor grad foreslått innlemmet i kommuneplanen. For å
kunne ivareta viktige naturverdier er det nødvendig å ha kunnskap om hvor det er viktige
naturverdier. Denne kunnskapen kan vi etter vår vurdering ha uten å ha en egen
kommunedelplan for naturmangfold. Naturbase fungerer i dag godt som et
informasjonsgrunnlag. Det bør vurderes om det er områder som skal kartlegges bedre i
arbeidet med revisjonen av kommuneplanen. En burde da prioritere kartlegging av
områder hvor det er stort utbyggingspress. Dette vurderes i arbeidet med planprogrammet
til kommuneplanen.
For å kunne realisere en del av de planlagte tiltakene langs Søgneelva, vil det trolig måtte
lages en reguleringsplan, blant annet fordi det er grunneiere som vil motsette seg
framføring av sti. I en reguleringsplan vil en kunne gjøre en del av de samme
vurderingene som i en forvaltningsplan, og få et sterkere juridisk bindende dokument.
Kommunen har begrenset med planleggingskapasitet, og må prioritere å lage de planene
en vurderer at det er mest behov for. En forvaltningsplan for elva, vil kunne dekke en

større del av elva enn hva vi kan håndtere i en reguleringsplan, men vi vil trolig måtte
supplere med en reguleringsplan for deler av tiltakene forutsatt i kommunedelplanen for
Tangvall. Det foreslås ikke å prioritere en forvaltningsplan for Søgneelva.
Kunnskapsoversikten er oppdatert som en del av arbeidet med folkehelseplanen.
Oversikten vil i ettertid håndteres som et eget dokument, som oppdateres årlig. Data fra
nye undersøkelser og kartlegginger vil bli innlemmet i oversikten, og vil inngå i
kunnskapsgrunnlaget ved revisjonen av kommuneplanen.
Nasjonale forventninger skal legges til grunn for kommunens planarbeid, og vil også bli
lagt til grunn i arbeidet med kommuneplanen.
Helhetlig ruspolitisk handlingsplan omfatter kravene knyttet til en alkoholpolitisk
handlingsplan jf. alkohollovens § 1-7d, slik Fylkesmannen forventer.
Konklusjon
Det har ved offentliggjøringen av forslag til planstrategi blant annet kommet innspill knyttet
til dokumentasjon som bør legges til grunn for kommunens videre arbeid med
kommuneplanen. Dette følges opp i arbeidet med planprogrammet til kommuneplanen.
I forslaget til planstrategi er det gjort en grundig vurdering av hva som er behovet for
planer i perioden, og det er foreslått prioriteringer ut i fra hvor stor kapasitet kommunen
vurderer å ha til planlegging.
Foreslått prioritering av kommunens samlede planoppgaver framgår av oversikten i
forslag til planstrategi for Søgne kommune. (Vedlegg 1)
Rådmannen anbefaler at forslag til kommunal planstrategi vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til saken.

Vedlegg
1 Planstrategi for Søgne kommune 2016 - 2019
2 Innspill til forslag til planstrategi

Søgne kommune
- Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel

Kommunal planstrategi for Søgne kommune
2016 - 2019

1. INNLEDNING
Planstrategi er et planleggingsverktøy
som ble innført i plan- og
bygningsloven i 2009. Planstrategien
skal vedtas av kommunestyret senest
ett år etter at det nye kommunestyret
er konstituert.

innhentet synspunkter fra
nabokommuner og statlige og
regionale organer, jf. pbl § 10-1, andre
ledd.
Forslag til vedtak av planstrategi skal
gjøres offentlig kjent minst 30 dager før
kommunestyrets behandling.
Kommunen prioriterer å legge opp til
en bredere medvirkning i forbindelse
med etterfølgende planarbeid.

Det er opp til hver enkelt kommune i
hvilken grad det skal legges opp til
bred medvirkning og allmenn debatt i
arbeidet med planstrategien. I
oppstarten av arbeidet med
planstrategi har Søgne kommune

2. FORMÅL MED PLANSTRATEGIEN
Hensikten med planstrategien er at
kommunestyret skal gjøre langsiktige,
strategiske valg for
samfunnsutviklingen, herunder
sektorenes virksomhet, arealbruk og
miljøutfordringer.

planlegging er derfor lagt til grunn for
arbeidet.
Hensikten er at alle kommunens planer
sees i sammenheng, både med
hverandre og med de utfordringer
kommunen som samfunn og som
organisasjon står overfor. Dette vil
gjøre kommunens planlegging mer
målrettet.

Planstrategien er et verktøy for politisk
og administrativ prioritering av
planoppgaver i tråd med ønsket
utviklingsretning. Beskrivelser av
dagens tilstand og utfordringer for
kommunen er lagt til grunn for
planstrategiarbeidet. Viktig her er
befolkningsutvikling, kommunens
tjenestetilbud, infrastruktur, miljø,
arbeid og arealbruk.

Revisjon av eldre planer, eller
utarbeidelse av nye planer krever mye
ressurser, både med tanke på
personell og kostnader knyttet til
planprosessen. Arbeidet med
planstrategien skal være så grundig at
det gir politikerne et godt grunnlag for å
prioritere planarbeidet i den kommende
fireårsperioden.

I planstrategien skal kommunen ta
hensyn til nasjonal politikk. De
nasjonale forventningene til kommunal
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3. KOMMUNENS PLANSYSTEM
Kommunene har mange planer for sine
arealer og virksomhetsområder.
Planene utarbeides både etter plan- og
bygningsloven og etter annet lovverk.

Målene og strategiene fra
samfunnsdelen legges til grunn for
arealdelen. I arealdelen planlegges
både bruk og vern av arealer.
Arealdelen skal angi hovedtrekkene
i arealdisponeringen, samt gi
bestemmelser for hvilke nye tiltak og
ny arealbruk som tillates.
Kommuneplanens arealdel omfatter
plankart, bestemmelser
og planbeskrivelse

Figur 1 gir en oversikt over de
vanligste kommunale planene. Figuren
viser et gjennomgående plansystem,
fra overordnede strategier og mål, til
detaljplaner og ressursbruk. Pilene
viser hvordan planene styrer og
påvirker hverandre.

Kommuneplanens handlingsdel er
en plan for gjennomføringen av
kommuneplanens samfunnsdel,
kommunedelplaner og eventuelt andre
planer. Handlingsdelen skal vise hva
kommunen vil prioritere de fire neste
budsjettårene for å nå
kommuneplanens mål. Handlingsdelen
er et styringsinstrument for
kommunens løpende virksomhet
gjennom konkrete tiltak for etatene. I
Søgne kommune er handlingsdelen en
del av økonomiplanen. Årsregnskap og
årsberetning danner grunnlag for årlig
revisjon av handlingsdelen.

Planstrategien er et verktøy til å
vurdere kommunens planbehov, og gi
en politisk prioritering av kommunens
planoppgaver. Planstrategien skal
vedtas i hver valgperiode, innen ett år
etter at kommunestyret er konstituert.
Kommuneplanen består av en
arealdel og en samfunnsdel.
Kommuneplanen kan etter behov
detaljeres i form av
kommunedelplaner. Kommuneplanens
samfunnsdel, arealdel og eventuelle
kommunedelplaner revideres, i
samsvar med vedtatt planstrategi.

Kommunedelplaner kan utarbeides
for enten areal, tema eller
virksomhetsområder.
Kommunedelplanene skal følge opp
utvalgte mål i kommuneplanens
samfunnsdel, eller konkretisere
arealbruken i et avgrenset geografisk
område. Kommunedelplaner har
samme juridiske status som
kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel er
kommunens overordnede
plan, der det tas stilling til langsiktige
utfordringer og vedtas mål og
strategier. Planen omfatter både
kommunen som samfunn og
organisasjon. Samfunnsdelen skal
være grunnlag for sektorenes planer
og virksomhet i kommunen.
Kommuneplanens arealdel er en
arealplan for hele kommunen.
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Figur 1 Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet (figur hentet fra veileder om kommunal planstrategi
(MD)).

Reguleringsplan er en arealplan for et
avgrenset område. Planen består av et
arealplankart med tilhørende
bestemmelser som angir bruk, vern og
utforming av arealer og fysiske
omgivelser. Reguleringsplan kan
utformes som enten områderegulering
eller detaljregulering, og kan
utarbeides både av kommunen og av
private. Hvor det skal utarbeides
reguleringsplan, går normalt fram av
kommuneplanens arealdel. For
kommunale reguleringsplaner, angir
planstrategien når slike skal
utarbeides.

arealbruken. Dette er nyttig når det er
behov for å fastsette overordnede
strukturer i områder, som bygges ut
gjennom små, private
detaljreguleringer.
Detaljregulering er en detaljert
reguleringsplan for et begrenset
område, og er ofte knyttet til konkrete
utbyggingsprosjekter. Utarbeides som
oftest av private aktører.
Sektor-, tema- og fagplaner er planer
som har som fellestrekk at de
utarbeides etter annet lovverk enn
plan- og bygningsloven. Dette kan
være planer som er pålagt ved lov eller
forskrift, planer som er viktige i
planleggingen av de enkelte

Områderegulering er en kommunal
reguleringsplan som brukes for å gi
områdevise avklaringer av
3

virksomhetsområder, eller planer som
omhandler sektorovergripende temaer.
Til disse, hører også planer som, når
det er ønskelig, kan utarbeides som
kommunedelplaner. Sektor-, tema- og
fagplaner er ofte viktige i oppfølgingen
av kommuneplanens samfunnsdel,
med konkretisering av mål og
oppfølging med tiltak. Det opereres
ikke med klart definerte skiller mellom
sektor-, tema- og fagplaner, da dette
gjerne varierer med de ulike sektorers
praksis. Eksempler på slike planer er
helseberedskapsplan (pålagt),
miljøplan (sektorovergripende
temaplan), plan for psykisk helse
(fagplan) og hovedplan vannmiljø og
avløp (langsiktig plan for
virksomhetsområde).

disse i budsjettåret. Årsbudsjettet
følger opp økonomiplanen og
konkretiserer denne, og skal omfatte
hele kommunens virksomhet.
Årsbudsjettet er inndelt i en driftsdel og
en investeringsdel. Budsjettet
revideres årlig, og budsjettet for det
kommende kalenderår skal vedtas
innen årets utgang.
Årsregnskapet skal omfatte alle
økonomiske midler som er disponert
gjennom året, og anvendelsen av
midlene. Regnskap utarbeides for
hvert kalenderår.
Årsberetningen legges fram samtidig
med årsregnskapet, og er rådmannens
redegjørelse for kommunens
virksomhet det siste året.
Årsberetningen skal rapportere på
prioriterte mål og tiltak som er satt i
handlingsdelen. Den skal gi
opplysninger som er viktige for å
bedømme kommunens økonomiske
stilling og resultatet av virksomheten.
Det skal også redegjøres for andre
forhold av vesentlig betydning, blant
annet etisk standard og likestilling.
Årsberetning utarbeides for hvert
kalenderår.

Økonomiplanen skal omfatte hele
kommunens virksomhet
og gi en realistisk oversikt over
sannsynlige inntekter, forventede
utgifter og prioriterte oppgaver i
planperioden. Økonomiplanen skal
omfatte minst de fire neste budsjettår,
og revideres årlig.
Årsbudsjettet er en bindende plan for
kommunens midler og anvendelsen av

4. OVERORDNEDE FØRINGER
I Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging (vedtatt
12.07.15), legger regjeringen føringer
for hvilke tema som skal vektlegges i
den kommunale planleggingen.
Dokumentet er delt inn i tre
hovedoverskrifter:




Forventningene skal bidra til at
kommunene i planleggingen tar opp
viktige nasjonale utfordringer i
samfunnsutviklingen.
I Regionplan Agder 2020 (vedtatt i juni
2010), har Vest-Agder og Aust-Agder
fylkeskommuner, satt opp fem
satsingsområder for Agder:

Gode og effektive planprosesser
Bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling
Attraktive og klimavennlige by og
tettstedsområder.
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Klima: Høye mål – lave utslipp
Det gode liv: Agder for alle





Det er i regionplanen satt opp mål og
tiltak for de ulike satsingsområdene.
Det forventes at målene og tiltakene
innarbeides i kommuneplanene.

Utdanning: Verdiskapning bygd på
kunnskap
Kommunikasjon: De viktige
veivalgene
Kultur: Opplevelser for livet

5. UTVIKLINGSTREKK
Folkehelseoversikt
Søgne kommune har utarbeidet en
oversikt over helsetilstanden i
kommunen og påvirkningsfaktorer som
virker inn på folkehelsen, jf.
folkehelseloven § 5. Etter
folkehelseloven § 6, skal oversikten
legges til grunn for kommunens arbeid
med planstrategien. Oversikten er
innarbeidet som en del av kommunens
folkehelseplan, som vil bli vedtatt på
nyåret 2016, planforslaget ligger
vedlagt.

utvikling i Søgne kommune om ikke
kommunen gjør spesielle grep for å
endre situasjonen.
I kommunediagnosen beskrives det at
Søgne har vært en vekstkommune
over tid. Det forventes en fortsatt vekst
i folketallet i kommunen. Veksten i
barnekullene forventes å avta, mens
det for den eldre befolkningen i
kommunen, vil komme en kraftig vekst
fram mot 2030 og 2040.
Tjenestetilbudet i kommunen må
tilpasses den forventede demografiske
utviklingen.

Oversikten viser at
folkehelseutfordringene i Søgne
kommune i stor grad er
sammenfallende med det nasjonale
bildet. Hovedutfordringene som
presenteres i oversikten er: sosiale
ulikheter i helse, ernæring, inaktivitet,
overvekt, psykisk helse, alkohol,
tobakk, kreft og relasjonsskadde barn.

Søgne i Norge
Etter at kommunediagnosen ble laget
har det vært en nedgang i
oljenæringen i landet. Dette gir
uroligheter i arbeidsmarkedet og vil
trolig gi økt arbeidsledighet på
Sørlandet og i Søgne. Hvilke
konsekvenser det vil få for Søgne som
samfunn og kommune på lengre sikt er
per nå uklart.

For å løse folkehelseutfordringene,
jobbes det i Søgne kommune blant
annet med i større grad å arbeide
forebyggende, blant annet innen helseog oppvekstsektoren.

Det har også vært en økt tilstrømning
av flyktninger til Norge, blant annet på
grunn av krigen i Syria. Det er per nå
usikkert hvilke utslag det vil gi for
Søgne kommune i årene framover.

Kommunediagnose
I arbeidet med kommunedelplanen for
Tangvall utarbeidet Asplan Viak en
kommunediagnose, hvor det ble sett
på trender i utvikling i befolkning,
boligbygging, arbeidsliv, næringsliv,
utdanning mv. (oppsummeringen er
vedlagt). Rapporten gir et bilde av den
historiske utviklingen, og bygger på
prognoser som viser en sannsynlig

Kommunereform
Kommunereformen bidrar til ekstra
spennende tider i kommunene. For
Søgne sin del jobbes det nå i
hovedsak med to alternativer; enten
sammenslåing av kommunene
Kristiansand, Søgne, Songdalen,
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Lillesand og Birkenes (K5), eller
sammenslåing av Søgne og
Songdalen (K2). Det er også et
alternativ at Søgne blir værende som
en selvstendig kommune. Vedtak om
kommunesammenslåing skal fattes

innen sommeren 2016. Dersom det
vedtas at to eller flere kommuner skal
slås sammen, vil det føre til endrede
planbehov, og det må vurderes å lage
en felles planstrategi.

6. SATSINGER FRAMOVER OG KOMMUNENS PLANBEHOV
I økonomiplanen for perioden 2016 2019 trekkes det fram at en av
kommunens absolutt viktigste
oppgaver er å bidra til en trygg og god
oppvekst. Kommunen tilbyr viktige
tjenester fra før fødsel til barnehage og
skole. De siste årene har det vært et
økende fokus på venstreforskyvning,
som innebærer en vridning av
ressursbruken fra behandling til
forebyggende arbeid og ressursbruk
tidlig i livsløpet.

hverdagsrehabilitering. Det satses
også innen psykisk helsearbeid og
habilitering. Økt antall eldre gir også
behov for flere omsorgsboliger og økt
kapasitet innen pleie og omsorg.
Arbeidet med ny E39 fortsetter og
tilrettelegging for attraktive
næringsarealer og gode boområder
med trygge løsninger for gående og
syklende er et mål.
Oversikten under viser politisk vedtatte
planer som fortsatt skal gjelde, og
planer som kommunestyret prioriterer
å revidere eller igangsette i
valgperioden. Enkelte av planene er
lovpålagte, andre er nødvendige for å
kunne få tilskudd. Øvrige planer er
planer kommunen ser som nødvendige
for å legge til rette for et målrettet
arbeid for å levere gode tjenester til
kommunens innbyggere. I oversikten
fremkommer det når planene er
vedtatt, og når og om de skal revideres
eller igangsettes i den kommende
fireårs perioden.

Arbeidet mot mobbing er også helt
sentralt for å lykkes med å forebygge
psykiske lidelser. Det er vedtatt at det
skal etableres et elevombud i inntil 50
% stilling, som skal bidra til at elver får
den opplæring og det psykososiale
læringsmiljøet de har krav på. Innenfor
oppvekst jobbes det også med å få
etablert et framtidsrettet og
miljøvennlig skolesenter på Tangvall.
Tidlig innsats er ikke bare viktig i
oppvekstsektoren. I hjemmetjenesten
jobbes det med å innføre
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Prioritet/
start år

Kommunale planer

Vedtatt

Merknader

Ansvar

Kommuneplanens
samfunnsdel 2012 - 2020

2011

Samfunnsdelen skal være
førende for annen planlegging i
kommunen og henger tett
sammen med arealdelen av
kommuneplanen. Det foreslås
oppstart sammen med
arealdelen.

2016

Rådmannen
Utarbeides av
arealenheten i
samarbeid med
kommunens
sektorer.

Arkivplan

Ny

2016

Organisasjonssjefen

Bibliotekplan

2015

2016/2017

Organisasjonssjefen

IT-strategi

2013

2016

Organisasjonssjefen

Personalpolitiske retningslinjer

2006

2016

Organisasjonssjefen

Informasjons/kommunikasjonsstrategi
Handlingsplan for likestilling og
mangfold

Ny

Arkivforskriften § 2-2: Et
offentlig organ skal ha en
arkivplan. Søgne kommunes
arkivplan skal gjennomgås og
oppdateres.
Bibliotekplan - rettet mot
innholdsutvikling og fokus på
nye oppgaver som følge av ny
biblioteklov, jf. samarbeidsavtale mellom Søgne kommune
og Vest-Agder fylkeskommune
2015-2018.
IT strategien for perioden 20132016. Planen skal revideres i
2016.
Det skal utarbeides nye og
oppdaterte retningslinjer.
Overført fra forrige planperiode.

2016/2017

Organisasjonssjefen

2016

Organisasjonssjefen

Lønnspolitisk plan

2014

2016

Organisasjonssjefen

Strategisk kompetanseplan
Overordnet beredskapsplan og
ROS for Søgne kommune

2015
2013

Planen ble evaluert høsten
2015. Ny og oppdatert plan er
under utarbeidelse.
Planen skal evalueres før
lønnsoppgjøret i 2016.
Rulleres ikke i denne perioden.
Planen gjennomgås og
oppdateres.

2016

Organisasjonssjefen
Organisasjonssjefen

Administrasjonsavdelingen

2013

Oppvekst
Kommunedelplan for
kulturminner
Kommunedelplan for idrett og
friluftsliv
Kulturplan – strategiplan for
kultur
Plan for lokale kulturbygg

1990

Ønskes prioritert

2017

2000

2018

Plan for den kulturelle
skolesekken
Rammeplan for kulturskolen

2015

Må revideres, har hatt årlig
rullering av handlingsplanen
Ferdigstilt strategiplan,
kulturplan bør vurderes
Kulturvernplan erstattes av
kulturminneplanen
Rulleres årlig

2014

Utforme lokal kulturskoleplan

2016

Oppvekstplan

2011

Gjelder til 2014. Revideres

2017

Barnehagebehovsplan

2012

Gjelder til 2020, men behov for

2016

2008
1990
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2018
Utgår
2016

Enhetsleder for
kultur
Enhetsleder for
kultur og arealenhet
Enhetsleder for
kultur
Enhetsleder for
kultur
Enhetsleder for
kultur
Enhetsleder for
kultur
Kommunalsjef
oppvekst
Enhetsleder for

Plan for samarbeid og
sammenheng mellom barnehage
og skole
IT-strategi for Søgneskolen

2009

redigering med oppdaterte
framskrivningstall
Bør revideres

2010

Under arbeid

2016

Pedagogisk utviklingsplan – Tett
på
Manifest mot mobbing

2015

Ferdigstilt

2019

2011

2016

Handlingsplan for et godt
psykososialt miljø – Søgneskolen
Handlingsplan for et godt
psykososialt miljø –
Søgnebarnehagen
Plan for kompetanseutvikling Søgneskolen

2015

Ses i sammenheng med
handlingsplan for godt
psykososialt miljø
Årlig rullering, ferdigstilt

2015

Årlig rullering, ferdigstilt

2017

2012

2016

Kommunalsjef
oppvekst

Kompetanseutviklingsplan - PPT
Kompetanseutviklingsplan Søgnebarnehagen
Skolebehovsplan

2015
Ny

Har vært rullert årlig. Ønsker
plan over min. 5 år, jf. statlige
krav om formalkomp.
Klar for godkjenning i 2016
Bør utarbeides

2016
2016
2018

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

2014

Usikker på status sist
oppdatering. Fokus på ny
ungdomsskole før revisjon.
Rulleres 2017

Enhetsleder PPT
Enhetsleder for
barnehage
Kommunalsjef
oppvekst

2017

0-visjonen

Planen er relativt ny, men en ser
likevel at det er behov for
justeringer av planen. Tema en
nå ser det er behov for å
vurdere er; bestemmelser,
innlemmelse av
kommunedelplaner og
reguleringsplaner, vurdere nye
næringsområder tilknyttet E 39.
Vurderes innlemmet i
kommuneplanen.
Vurderes innlemmet i
kommuneplanen.
Vurderes innlemmet i
kommuneplanen.
Vurderes innlemmet i
kommuneplanen.
Vurderes innlemmet i
kommuneplanen.
Det er vedtatt at det skal
komme en ny videregående
skole på Tangvall. Skolen skal
plasseres i tilknytning til
Tangvall ungdomsskole og
idrettsanlegg. For å legge til
rette for bygging av den
videregående skolen og

2016

Arealenheten

2013

barnehage
2016

Kommunalsjef
oppvekst
Kommunalsjef
oppvekst
Kommunalsjef
oppvekst
Kommunalsjef
oppvekst

2017

Kommunalsjef
oppvekst
Enhetsleder for
barnehage

Teknisk
Kommuneplanens arealdel

2012

Kommunedelplan for Borøya og
omkringliggende øyer
Kommunedelplan for
Kjellandsheia
Kommunedelplan for Tangvall

2005
2011

Kommunedelplan for sykkel

Ikke
vedtatt
2015

Kommunedelplan for E39

2015

Detaljregulering av skolesenter
på Tangvall

Ny
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Arealenheten
Arealenheten
Arealenheten
Arealenheten
Arealenheten
2016

Arealenheten
Eiendomsenheten

Klimaplan for Knutepunkt
Sørlandet
Hovedplan for landbruksveier
2014 - 2020

2009

Kommunal målsetning for
hjorteviltforvaltningen 2012 2015
Forvaltningsplan for
skjærgårdsparken med
handlingsdel 2014 - 2018
Felles avfallsplan for
småbåthavner i Søgne
Avfallsplan

2012

Hovedplan for avløp og
vannmiljø 2013 - 2025
Hovedplan vannforsyning 2012 2020

2014

utvidelse og oppgradering av
ungdomsskolen, vil kommunen
melde oppstart av en
detaljregulering
Revideres
Krav i melding om
kystskogbruket.
Revideres ikke i denne perioden
Lovpålagt
Revideres innen høsten 2016

2014

Krav om plan for å motta
tilskudd

2014

2012

Lovpålagt
Revideres ikke i denne perioden
Utarbeides av Avfall Sør for
eierkommunene, minst hvert
fjerde år.
Rulleres hvert 4. år.

2012

Folkehelseplan/helseoversikt
2015 - 2018
Omsorgsplan 2011 - 2014

2013

2016

Knutepunktet /
arealenheten
Arealenheten

2016

Arealenheten

2018

Arealenheten
Arealenheten

2017

Ingeniørvesenet

2016

Ingeniørvesenet

Rulleres hvert 4. år.

2016

Ingeniørvesenet

2016

Helseoversikt rullers årlig

2016

2011

Ny plan må utarbeides

2017

Smittevernplan
Helsemessig og sosial beredskap
Plan for habilitering og
rehabilitering 2013 - 2016
Helhetlig rusmiddelpolitisk
handlingsplan 2013 - 2016
Psykososial beredskapsplan

2013
2013
2013

Rev. tjenesteutvalget
Under arbeid
Bør inngå i ny omsorgsplan

2016
2016

Flyktningeplan 2016 - 2019

2015

Kommunalsjef helse
og omsorg
Kommunalsjef helse
og omsorg
Enhetsleder helse
Enhetsleder helse
Kommunalsjef helse
og omsorg
Kommunalsjef helse
og omsorg
Enhetsleder
psyk./hab
Enhetsleder
kvalifiseringsenheten

Helse og omsorg

2013

2016

2015
Revideres
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Søgne kommune
Postboks 1051
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2015/4746-4
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Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
08.03.2016

Vedrørende kunngjøring av forslag til planstrategi - Søgne kommune 2016 2019 - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 23.2.2016 vedrørende kunngjøring av forslag til planstrategi for Søgne
2016 – 2019.
Vi har ingen vesentlige merknader til forslag til planstrategi for Søgne 2016 - 2019.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
Deres ref.
2015/3441 -8634/2016

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/148

Dato
14.03.2016

Søgne - uttalelse til forslag til kommunal planstrategi 2016 - 2019
Vi viser til kommunens skriv av 23.02.2016.
Kommunen opplyser at dersom det innen sommeren 2016 blir fattet vedtak om
kommunesammenslåing, vil dette føre til endrede planbehov. Da kan det iflg. kommunen bli
aktuelt å lage en felles planstrategi. Vi stiller derfor spørsmål om hele eller deler av
planstrategien kan vurderes utsatt til kommunestrukturen er blitt nærmere avklart.
Velger kommunen å baseres planstrategiene på gjeldende kommunestruktur, har vi følgende
kommentarer:
Fylkesmannen ser positivt på at kommunen i 2016 ønsker oppstart av samfunnsdelen og
arealdelen til kommuneplanen.
Kommunedelplan for naturmangfold
Det er kommet en ny st. meld. nr. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for
naturmangfold.
Her legges det bl.a. opp til å øke kommunenes kompetanse om
naturmangfold. Regjerningen forslår at dette skal skje gjennom et godt kunnskapsgrunnlag og
økt veiledning, og gjennom et pilotprosjekt om kommunedelplaner for naturmangfold. I dette
pilotprosjektet vil det bli lagt vekt på de verdiene som naturmangfoldet representerer i
nasjonal, regional og lokal sammenheng. Bakgrunnen er at arealinngrep og arealbruk er den
viktigste negative påvirkningen for natur i Norge. Regjeringen mener derfor det er ekstra viktig
at kommunene utøver sin rolle som arealforvalter på en god måte. Selv om naturmangfold vil
være et sentralt tema i kommuneplanens arealdel, kan altså temaet knyttes til arbeidet med en
egen kommunedelplan for naturmangfold. Da det for store deler av Søgne gjelder et
utbyggingspress, oppfordres kommunen til å igangsette et planarbeid som stortingsmeldingen
legger opp til.

Fylkesmannens helse- og sosialavdeling har følgende innspill til kommunens
planstrategi:
Lov om folkehelsearbeid fra 2012 gjelder for kommuner, fylkeskommuner og statlige
myndigheter. Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer
folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

I følge folkehelseloven § 4, skal kommunene fremme folkehelse innen de oppgaver de
er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre
myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd,
uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for
samarbeid med frivillig sektor.
For å kunne møte folkehelseutfordringer er kommunene pålagt å ha nødvendig oversikt over
helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne (§ 5).
Oversikten over kommunens folkehelseutfordringer skal inngå som grunnlag for arbeidet med
planstrategi. En drøfting av disse utfordringene blant annet ved å vurdere konsekvenser og
årsaksforhold, bør inngå i strategien. Viser i den sammenheng til forskrift om oversikt over
folkehelse § 3, om krav til innhold i oversikten. Søgne kommune har vedlagt en egen
folkehelseplan for kommunen som inneholder kunnskapsoversikten. Fylkesmannen vil
anbefale at kommunen holder kunnskapsoversikten separert fra en kommuneplan da denne
skal være bakgrunnsdokumentasjon til kommunens generelle planstrategi og videre inn i
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder er med i det nasjonale pilotprosjektet om
folkehelseundersøkelser, «Helse og trivsel-2015», blant annet i samarbeid med
Folkehelseinstituttet. Her forventes det resultatrapporter og videre analyser fra våren 2016. I
tillegg skal Ungdata (ungdomsundersøkelse) gjennomføres på de videregående skolene og på
ungdomsskolene i alle kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder i løpet av 2016. Dette vil bli
svært viktige bidrag til det videre arbeidet med å holde oversikt over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer i fylket og for kommunene fremover. Det hadde derfor vært ønskelig at det
ble inkludert i det videre arbeidet med ny kommuneplan for Søgne kommune.

I følge Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal det satses
på attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder, ved blant annet å legge til rette
for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet. Det skal sikres trygge og helsefremmende
bo- og oppvekstmiljø, grønnstruktur og områder for lek, idrett og nærfriluftsliv. Og det
skal utvikles levende by- og tettstedssentre gjennom varierte funksjoner og sosiale
møteplasser. Det er sentrale områder for å bedre folkehelsen og vi ber kommunene ta
det med seg i det videre arbeidet.
Videre ser vi at kommunen legger opp til en revisjon av Helhetlig ruspolitisk
handlingsplan. Fylkesmannen forventer at den er i tråd med den lovpålagte
alkoholpolitiske handlingsplanen jf. alkohollovens § 1-7d.
Med hilsen
Magnus Thomassen (e.f.)
fagdirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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